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JETPEELING,  
VYSOCE EFEKTIVNÍ  
SYSTÉM NA OŠETŘENÍ  
POVRCHŮ VOZOVEK

Společnost FREKO ve spolupráci s Pražskými službami je 

schopna nabídnout na ošetření povrchů vozovek jed-

ničku na trhu v této oblasti, revoluční stroj PeelJet. Jeho 

výrobce firma Wintergrün (do loňského roku společnost 

Weigel) více než 30 let vyvíjí technologii vysokotlakého 

odstraňování povlaků, zdrsňování a čištění komunikací.

Systém se využívá pro odstraňování vodorovného 

dopravního značení na letištních plochách a je považo-

ván za mimořádně efektivní techniku splňující vysoké 

standardy mezinárodních letišť. Bez nadsázky lze systém 

považovat za vůdčí technologii používanou v této oblasti.

Široké využití lze spatřovat, kromě odstraňování vodorov-

ného dopravního značení, i pro zdrsňování komunikací, 

zejména dálnic, silnic a tunelových komplexů. Systém tak 

výrazně zlepšuje bezpečnost silničního provozu tím, že 

snižuje riziko smyku. JetPeeling nelze srovnávat s běžnými 

vodními systémy. 

    HLAVNÍ VÝHODY JETPEELINGU

    dlouhodobá efektivita v oblasti nákladů

    vysoká pracovní rychlost

    ochrana ošetřovaného povrchu

    odstranění všech druhů vodorovného značení 

z jakéhokoli povrchu

   nízké provozní náklady

   odstraňování vodorovného dopravního značení

JetPeeling odstraňuje všechny typy vodorovného 

dopravního značení (barvu, plastický sprej, 

termoplastický sprej, studený plast, epoxidové 

materiály) z jakéhokoliv typu povrchu, dokonce i když 

je povrch hladší než dopravní značení. JetPeeling 

povrch nepoškozuje. JetPeeling odstraní všechny typy 

reziduí, jako je guma, tuky, oleje a barvy včetně graffiti. 

Při odstranění nežádoucího vodorovného dopravního 

značení systém zcela odstraní původní dopravní značení, 

zlepší adhezi nového dopravního značení a odstraní 

nepřesnosti nově naneseného dopravního značení.
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    POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOZOVEK

PeelJet je schopen pracovat v šířce 2,2 m a díky své vysoké efektivitě je široce využíván 

na všech typech vozovek živičných i betonových, na chodnících a pěších zónách, v tunelech, 

na letištích a autodromech. Povrch je následně zdrsněn, čímž se 

zvyšuje úroveň přilnavosti asfaltového či betonového povrchu 

bez poškození povrchové vrstvy. Systém je natolik šetrný, 

že dokáže ošetřit i plochy se zapuštěným osvětlením 

ve vozovce bez jeho poškození. Díky PeelJet je možno 

i začistit spoje na betonových površích.

Systém pracuje na bázi přírodě blízké technice, účinně 

redukuje hluk vznikající činností stroje, využívá vakuový 

zpětný odběr odstraněného materiálu a je vysoce efektivní. 

Povrch je po ošetření čistý a nepoškozený, s možností 

aplikovat nové dopravní značení během 20 až 30 minut.

    PRACOVNÍ ŠÍŘKA PEELJET JE 2,2 METRU!

2,20 m široký pracovní záběr zajišťuje vynikající účinnost pro 

povrchové úpravy, jako je čištění, a tím snižuje riziko smyku.

    TECHNICKÉ INFORMACE

Tryskový modul je instalován na přední straně 

nákladního vozidla. Systém je ovládán z kabiny řidiče.  Díky 

vysoké produktivitě stroj dosahuje bezkonkurenčních 

časů při údržbě.

maximální pracovní záběr 2 200 mm

maximální míra odstranění 
kontaminace (v závislosti na povrchu 
a kontaminaci)

~1000 m2/h

minimální provozní teplota +2 °C

maximální tlak vyvíjený při práci 2 500 bar, 36 000 psi

maximální spotřeba vody 48 l/min / ~1,8 m3/h

měrná spotřeba vody 2,3–3,5 l/m2

spotřeba paliva ~48 l/h

měrná spotřeba paliva 5–8 l/100 m2

tlak vody 2500 bar

množství vody
10 000 l – možnost  
plnění z 10m3 cisterny

výkon přídavného motoru  
pro čerpadla

345 kW

čerpadlo Hammelmann typ HPP 254

průměr nástroje 350 mm

hodinový výkon min. 1 000 m2 

Zpracováno na základě informací z www.peeljet.de


